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3 fuarda tanıtım atağı
CNR Avrasya Boat Show talihlileri
Yunanistan’da uluslararası başarı
Sezon gelmeden alt bakımlar alesta mı?
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Teos Marina’dan 3 fuarda tanıtım atağı
İzmir’in, tarihi dokusu ve yöresel özelliklerini
kaybetmeden gelişen “sakin” turizm ilçesi
Seferihisar’da, 10 yıldır yat limanı olarak faaliyetlerini
sürdüren Teos Marina, biri Almanya’nın Düsseldorf
şehrinde biri İstanbul’da düzenlenen iki önemli fuarda
boy gösterdi.
Dünyanın en büyük denizcilik fuarı Düsseldorf Boat
Show’da 18-26 Ocak tarihlerinde, dünya denizcilerini
Teos Marina'ya çağırdık. Almanya’da yabancı
yatçıların ilgisi ile karşılaştık.
İstanbul’da ise 21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında CNR Avrasya Boat Show’da, Teos Marina ve Seferihisar
Belediyesi işbirliği ile Sığacık körfezinin tertemiz koyları, bölgenin eşsiz doğası, yöresel lezzetleri, tarihi ve
sıcak atmosferi yat sahiplerine anlatıldı. Teos Marina
standında, Seferihisar Belediyesi görevlileri de ilçeyi
tanıtarak, bölgenin öne çıkan tarım ürünü mandalina ve
üzüm kurusu dağıttı.
Deniz turizmini tercih eden turistin, konaklama ya da
tura katılan turiste göre daha fazla harcama yaptığı göz
önüne alındığında, bölgeye gelecek yatçı turistin katma
değeri ve Sığacık’a katkısı önemli boyutta bir potansiyel
oluşturuyor.
Binlerce deniz severi buluşturan organizasyonda, %100’e
yaklaşan doluluk oranı ile dikkat çeken Teos Marina’nın bölgesini, yakın koylarını ve hizmetlerini tanıttığı
standı hiç boş kalmadı. Doldu doldu taştı.
7-15 MART’TA TUZLA BOAT SHOWDA OLACAĞIZ
Yine İstanbul’da VİA Fuarcılık organizasyonu ile 7- 15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Boat
Show Tuzla Fuarı’nda, dünyaca ünlü markaların karada ve denizde, 2020 ve 2021 yılı yeni tekne modelleri
sergilenecek. 300’ün üzerinde tekne karada, 25
metreden büyük tekneler, katamaranlar denizde
sergilenecek. Teos Marina bu fuarda da Hol 2’de
B203 numaralı stantta ziyaretçilerini
ağırlayacak.
Boat Show Tuzla Fuarı’nda, Teos Marina standını
ziyaret eden tekne sahipleri arasından yapılacak
çekilişle 1 kişi yıllık bağlama sözleşmesinde %50
indirim, 1 kişi %25 indirim, 1 kişi %15 indirim
kazanacak. İster marinanın mevcut müşterisi
olsun ister ilk defa gelsin, her tekne sahibinin
eşit şansa sahip olacağı çekilişin yanı sıra yeni
tanışma avantajları da sunuluyor.

CNR Avrasya Boat Show talihlileri kimler?
1 Mart tarihinde yani CNR Avrasya Boat Show’un son günü, standımızı ziyaret eden tekne sahipleri arasından
yaptığımız çekilişle 3 talihli belirledik. Yatçılarla 10 gün boyunca yaptığımız görüşmeler sırasında,
doldurduğumuz görüşme formunun numaralandırılmış sayfasının bir kopyasını tekne sahiplerine vermiştik. O
numaralar arasında 3 talihli belirledik.
Buna göre Teos Marina’da yıllık sözleşme yapması durumunda; 969 numara ile %50 indirimi Miray adlı
yelkenli teknenin sahibi Mete Bahadır Avanos, 801 numara ile %25 indirimi Almila adlı yelkenli teknenin
sahibi Levent Aksu, 874 numara ile %15 indirimi Arborvitae adlı yelkenli teknenin sahibi Özgür Atlı kazandı.
Kendilerini tebrik ediyor, Teos Marina ailesine katılmaya davet ediyoruz.

Faruk Günlü Teos’a uluslararası onur yaşattı
Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, dünyadaki marinaların yöneticilerinde standartların oluşturulması amacıyla kurulan Global Marina Institute ve İngiltere Denizcilik Federasyonu
tarafından Certified Marina Manager (CMM) unvanına layık
görüldü.
Dünyanın en prestijli sertifikaları arasında gösterilen Marina
Yönetici Sertifikası (CMM) almaya hak kazanan Günlü, 2012
yılında İngiltere’nin Southampton şehrinde katıldığı Intermediate Marina Manager (IMM) kursunu tamamladıktan sonra,
2015 yılında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Advance Marina Manager (AMM) kursunu tamamlamıştı.
Daha sonra İngiltere Denizcilik Federasyonun talep ettiği tüm
kriterleri adım adım başarıyla tamamlayan Günlü; Avustralya
ve Amerika Denizcilik Federasyonu tarafından da verilip tüm
ülkeler tarafından kabul edilen dünya genelinde 425, Türkiye’de 5 CMM belgeli marina yöneticisi arasına katıldı.
Teos Marina ailesine gurur yaşatan Faruk Günlü, “Türkiye’nin doğası ve deniziyle en güzel yatçılık destinasyonlarından birisi olan doğduğum Göcek’te, 1995 yılında başladığım marinacılık sektöründe 25 yılımı geride
bıraktım. Bu sürede ülkemizin çeşitli marinalarında, neredeyse tüm departmanlarda görev alıp zengin bir deneyime sahip oldum. Çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerimden çok şey öğrendim. Bu belgede hepsinin çok
büyük payı var. Hepsine çok müteşekkirim” dedi.
KALİTE VE MÜŞTERİ ODAKLI EKİP RUHU
2010 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Teos Marina’nın Aralık 2016’da dümenine geçen Günlü; “Şimdiye kadar edindiğim deneyimi ekip arkadaşlarımla paylaşıp; samimi, kaliteli ve çevreci hizmet anlayışını müşteri odaklı ekip ruhu ile harmanlayıp Teos Marina’da
sürdürülebilir marinacılık anlayışını eğlenceli bir şekilde sunuyoruz. Kurumlar tarafından da belgeli Teos Marina; hizmetlerini sürekli yenileyip, geliştirerek İzmir’in parlayan yıldızı olacak” diye konuştu.

TYYK’dan Yunanistan’da uluslararası başarı
2018 yılında Sığacık Teos Marina’nın
büyük katkılarıyla ve ev sahipliğinde
kurulan Teos Yat ve Yelken Kulübü, 5
sporcu ve 1 antrenör ile katıldığı Atina
Yunanistan'daki bu yıl 6’ncısı düzenlenen
Nikos Sarikavazis Trophy yarışından
birincilikle geri döndü.
Yunanistan’ın Atina şehrinde 14-16 Şubat
tarihlerinde gerçekleştirilen Nikos
Sarikavazis Trophy yarışına Bulgaristan,
Yunanistan, Malta, Ukrayna, Norveç, Kıbrıs
ve Türkiye olarak 7 ülke katıldı. 201
sporcunun katıldığı yarışta, Teos Yat ve Yelken Kulübü sporcuları Fikret Tacar 1’inci, Devin Özsöz 4’üncü,
Yasemin Yıkıcı kızlar kategorisinde 4’üncü, Derin Kuzey Başlığ 12’nci ve Asrın Hepbayraktar 32’nci oldu.
Yarıştaki başarısından dolayı Teos Yat ve Yelken Kulübü sporcuları Nisan ayında yapılacak Malta'daki kamp
ve yarış için özel davet aldı.

Sezon gelmeden alt bakımlar alesta mı?
Çekek sahamızda bulunan teknik atölyelere yenileri eklendi. Her türlü ihtiyaç için hazır bulunan AB Marin
Yatçılık, Armadora Yatçılık, Arslan Marine, Deniz Makine, Marinamar Yatçılık, Old City Yat Market, Rodos
Makine, Teos Yat Servis adlı firmalar ile hizmetler çeşitlendi. Teknelerin bakım ve onarımları için karaya
alınan tekneler çekek sahasını doldurdu ve otoparka doğru taştı.
Denizde güvenliğimizi sağlayan kamu birimlerinden biri olan Deniz Polisine de, Teos Marina Çekek sahamızda
destek vermeye
devam ediyoruz.
Sezon öncesi siz
teknenizin alt
bakımlarını
yaptırdınız mı? 75
ton travel lift ve
7,25 metre havuz
genişliğimizle
hizmete hazırız.
Bununla birlikte
çekek sahamızda
sınırlı sayıda
kalan yer için ön
büromuzdan
rezervasyon
yaptırmayı
unutmayın. Tel:
+902327458080.

Çarşıda ayakkabıcı açılıyor
Teos Marina Çarşı’da bu ay Begonvil’s Shoes adlı ayakkabı mağazası hizmet
vermeye başlıyor. Marinanın sosyal yaşam alanı olan Teos Marina Çarşı’da
alışveriş seçeneklerinin çeşitlenmesi ile bahar hareketliliği başladı. Begonvil’s
Shoes Sığacık’taki tek ayakkabı mağazası olma özelliğini taşıyor.

Emekçi kadınların elinden seramik sanatı
Teos Marina Kültür
Merkezi Sanat
Galerisi'nde 8 Mart
Emekçi Kadınlar
Günü'ne özel, kadın
elinde hayat bulan
eserlerin sergileneceği
seramik sergisi açılıyor.
Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği ve
Teos Marina işbirliğiyle
düzenlenen, Sonsuza
Tasarım Naciye Özkılıç
Seramik Atölyesi
kursiyerlerinin karma
sergisinin, 8 Mart
pazar günü saat
14.00'te açılışı
yapılacak.
Belgin Sayan, Dilara
Yıldırım, Ela Şenev,
Figen Doster, Halime
Sulak, Neslihan Tüzün,
Nur Yüce, Serpil Ocak,
Şule Gönülsüz ve
Zeynep Şumnulu
eserlerinin yer aldığı
sergi, 8 Mart pazar
günü açılışın ardından
14 Mart Cumartesi
gününe kadar
sanatseverlerin
ziyaretine açık olacak.

